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Familiesammenkomst
Lad familien mødes på Danhostel Helsingør.
Få tid til at gense gamle venner i en hyggelig og uformel
atmosfære med Danmarks bedste udsigt.

Den imponerende Villa Moltke stod
færdig i 1911 og fungerede som
sommerresidens for Grev Moltke frem til
1953, hvor det blev overtaget af
Helsingør Vandrerhjemsforening.
I 2008 blev vandrerhjemmet sammenlagt
med Campingpladsen og er nu én
institution i Helsingør Kommune.

Vi har god erfaring med at tilbyde familier fra nær og fjern et sted at mødes. Et sted at se hinanden igen og få
nogle gode oplevelser. Vores personale tilbyder information om aktiviteter i området som eks.: Besøg på
Kronborg (man kan gå dertil langs stranden), Cykelture langs kysten (Vi har udlejningscykler og kender de
gode ruter), Tur til Teknisk Museum, besøg Helsingørs flotte havn og Kulturværft osv.
VI sørger for at I har et lokale til at samles når I ankommer, og hvor I kan hygge om I vil før aftensmaden
bliver serveret.
Efter aftensmaden, sørger vi for et lokale hvor I kan fortsætte hyggen, samtalen og de gode historier.
I er velkomne til selv at medbringe drikkevarer til middagen og den efterfølgende hygge – eller I kan købe
drikkevarer af os.
Efter aftensmaden stiller vi et lokale til rådighed hvor I kan hygge til senest kl 0200 – med mindre andet er
aftalt med personalet.
På afrejsedagen (morgenen efter) serverer vi morgenmad til alle mellem kl.0800 og 0930.
Vi regner med at I afrejser senest kl.1000 – men vi opbevarer gerne al baggage mens I går en tur, ligesom vi
gerne serverer kaffe eller frokost når I kommer retur fra de gode oplevelser.

Vi gør opmærksom på at der vil blive pålagt et tillæg for rengøring på kr.1000.- såfremt I ikke selv rydder
op/gør rent efter arrangementet.
Det er selvfølgelig muligt at gæster ankommer dagen før og overnatte – disse værelser kan, hvis I ønsker
det, bookes og afregnes separat. Vi hjælper også gerne med modtagelse af evt. betaling fra jeres gæster. I
kan udarbejde en navneliste med den ønskede betaling pr. person – hvorefter vi, ved indkvartering, tager
imod betalingen.
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Familiepakke min. 30 personer:
Vores Familiepakke indeholder som standard:
Ankomst ved 16 tiden.
Indkvartering i værelser med 4-6 personer med eget
bad/wc
Sengelinned inkl. håndklæde
Eftermiddagskaffe med sødt
Vi stiller et lokale til rådighed, svarende til
arrangementets antal, hvor I kan samles før
middagen.
Aftensmad: To-retters hyggemiddag
Aftenkaffe
I kan medbringe egne drikkevarer
Vi stiller et lokale til rådighed om aftenen, hvor I kan fortsætte familiehyggen.
Næste dag/Afrejsedag:
Morgenmad mellem 0800 og 0930
Afrejse senest kl 10.
Hele Familiepakken koster kun kr.695.- Pr. person
Pris for deltagere som IKKE overnatter kr.495.(gæster der ikke overnatter har ikke inkluderet morgenmad)

_____________________________________________________________________

Tillæg til Familiepakken:
Tillæg til Familiepakken:
Indkvartering i enkeltværelse med eget bad/wc kr.375.- pr. person
Indkvartering i dobbeltværelse med eget bad/wc kr.175.- pr. person
Indkvartering i tre personers værelse med eget bad/wc kr.kr.55.- pr. person
Tillæg for 3-retters menu kr.49.- pr. person
Kage til aftenkaffen kr.20.- pr. person
Kaffe og kage på afrejsedagen kr.35.- pr. person
Smør-selv madpakke på afrejsedagen kr.45.- pr. person
Frokost på afrejsedagen kr.125.- pr. person

Se reglerne for afbestilling her: http://www.danhostelhelsingor.dk/wpcontent/uploads/2019/01/afbestilling_2019.pdf

Vi glæder os til at tage imod jeres familie her på Danmarks bedste vandrerhjem.
Lord Nicolai Stubtoft
Vært

